
Найчастіше сьогодні будівельники віддають перевагу газоблоку в Ужгороді. Його 
використовують як для зведення несучих стін, так і для перегородок. Таку популярність він 
отримав через свої властивості та легкість у використанні. А також доступність цього 
матеріалу економічно. 

Головні види та характеристики для вибору матеріалу 

Виготовляють газоблок дешево двома способами: 
-  автоклавним; 
-  неавтоклавним. 

Завдяки складу із цементу, піску, води,вапна та інших добавок,він швидко застигає, 
навіть без створення спеціальних заводських умов. Виготовлення автоклавним способом 
забезпечує однакову форму, що значно полегшує будівництво та знижує трудовитрати при 
монтажі будівель. А також газоблок гуртом має такі переваги серед інших будівельних 
матеріалів: 

-  вогнестійкість – має найвищий рівень пожежної безпеки серед матеріалів для 
зведення будівель. Він навіть здатний довгий час утримувати розповсюдження 
вогню; 

-  легко приготувати розчин для укладати у порівнянні із розповсюдженим 
цементним розчином; 

-  морозостійкість – високі показники, які дорівнюють приблизно 100 циклам 
перепадів температур із + на -°С. Але ця цифра не значить кількість років, чи 
сезонів. Тому що зміна температур можлива протягом зимової пори року не 
один раз; 

-  теплоізоляція – при дотриманні технічних умов використання, дуже добре 
утримує тепло, майже як дерево; 

-  екологічний та міцний матеріал – в процесі експлуатації не має впливу на 
здоров’я мешканців, та здатний витримати велике навантаження; 

-  звукоізоляція – має високі показники, при дотриманні умов зведення; 
-  низька ціна газоблоку – завдяки автоматизації виробництва, доступним 
матеріалам для виготовлення, та розмірам, це вигідний будівельний матеріал, 
який збереже ваші кошти. 

Якщо говорити про недоліки, то це необхідність придбання спеціальних сумішей 

для монтажу, низька вологостійкість, яка усувається шляхом використання штукатурки, 
для зниження рівня проникнення вологи. А також, кріплення чого-небудь на стіни із 
газоблоку недорого можливе лише з використанням спеціальних монтажних засобів. 

Умови придбання 

На сьогоднішній день найширший асортимент товарів для будівництва представляє 
магазин «КУБ» в Ужгороді. Виможете купити газоблок ТМ Стоунлайт, який є одним із 
лідерів виробництва в Україні. Повністю автоматизований завод знаходиться в місті 
Бровари. 

Завдяки прямій співпраці із виробниками, магазин надає найвигіднішу вартість 

газоблоку. А також зручні умови доставки товару в Ужгороді та інші міста Закарпатської 
області: Мукачеве, Хуст, Виноградів, Рахів, Чоп, Воловець, Берегове, Свалява. 



 

 


